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Unes 40 persones participen en el projecte Brico-Mitjana 2017 

L’arquitecte Elías 
Torres repassa 
les seves obres i 
projectes recents 
El passat divendres, 21 d’abril, 
la Demarcació de Lleida 
del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya (COAC) va 
acollir la conferència Obres i 
projectes recents de Martínez 
Lapeña - Torres Arquitectes, 
on l’arquitecte va repassar 
alguns dels projectes i obres 
més signiicatives.

Una quarantena de pares, mares i comunitat educativa de la Mitjana van participar el passat dissabte en 
el projecte Brico-Mitjana 2017 que ha consistit en dotar l’espai de més possibilitat de joc, experimentació 
i aprenentatge per als infants. Famílies i educadors van transformar el pati exterior de l’Escola Bressol 
Municipal La Mitjana en un espai amb més possibilitat de joc, experimentació i aprenentatge per als 
infants. Tota una experiència per als pares que anirà en beneici del seus ills.

Conferència del etnògraf aragonès 

José Antonio Adell a la Casa d’Aragó
Conferència del Etnògraf aragonès José Antonio Adell a la Casa 
d’Aragó de Lleida dins els actes de Sant Jordi en vers costums i 
tradicions d’Aragó.

La confraria de Montserrat de Lleida 
celebra el primer dia del triduo a Almacelles

Concert de la Coral Veus de Ponent

La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida s’ha trasllat 
a Almacelles per celebrar en la seva església parroquial el primer dia 
del Triduo en honor de la Patrona de Catalunya, amb una notable 
participació de idels i de la junta i confrares de la Confraria de 
Montserrat vinguts de Lleida.

Concert ofert per la Coral Veus de Ponent (Assoc. de Balàia) a 
l’església del Carme, amb motiu de la diada de Sant Jordi i especialment 
celebrant el 50è aniversari de l’Ordenació de Mossèn Joan. 

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
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de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
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correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat

Entrega de Premis del Concurs de Fotograia
L’Ajuntament d’Alguaire i Fotogrup Alguaire van fer entregar dimarts dels premis al VII Concurs de 
Fotograia Vila d’Alguaire. En aquesta edició, la temàtica escollida va ser Portes i inestres i van presentar-
se més de 50 imatges. El 1r premi va recaure en Antoni Comella, el 2n premi per Bruna Mayench i el 3r 
premi per  Fernando Salse. L’entrega de premis va anar a càrrec de la regidora de Cultura, Gemma 
Massana i el president de Fotogrup, Jordi Moix.


